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 Realizácia odborných školení pedagógov 

Cieľom tretej projektovej aktivity je zvýšenie a posilnenie kompetencií pedagogických 
zamestnancov v odbornom vzdelávaní. 

Základným princípom pre uplatňovanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania vo 
vyučovaní  je ďalšie vzdelávanie pedagógov. Učitelia absolvujú niekoľko školení, ktoré 
prispejú k zvýšeniu ich odbornej kvalifikácie, a práve to bude mať priamy vplyv na kvalitu 
výučby žiakov.  

Školenia učiteľov sú naplánované na 16 mesiacov, v trvaní od apríla 2014 do júla 2015. Počas 
prvých dvoch mesiacov trvania projektu prebehne verejné obstarávanie na zabezpečenie 
dodávateľov jednotlivých školení. 

V priebehu realizácie aktivít sa uskutoční niekoľko školení rozdelených do nasledovných 
skupín: 

1. Školenia zamerané na IKT sú zamerané na zvýšenie odbornosti pedagógov a ich 
schopnosť aplikovať tieto poznatky do vyučovacieho procesu pre potreby rozvoja 
kľúčových kompetencií žiakov pre lepšiu uplatniteľnosť sa na trhu práce. Medzi ne 
patria napr.: Programovanie v jazyku C, Počítačový kurz  HTML, CSS, Javascript + 
PHP, Programovanie v jazyku Java, Hardware počítačov a sietí, Program NetAcad 1 
a 2, Adobe Photoshop a spracovanie digitálnej fotografie, Flash, Dreamviewer, Sony 
Vegas, Cinema, Autodesk, Využívanie IKT a interaktívnej tabule v edukačnom 
procese. 

2. Ekonomické školenia sú zamerané na získanie nových poznatkov v odbore, ktoré by 
sa využívali aj pri tvorbe učebných materiálov ako aj v samotnom vzdelávaní žiakov. 
Ide o školenia so zameraním na aktuálne zmeny v legislatíve ekonomiky 
a účtovníctva, na odbornú spôsobilosť v oblasti podnikania, ekonómie a finančnej 
gramotnosti, na nadštandardné ekonomické vybavenia prostredníctvom, ktorého sa 
podporuje ekonomické a podnikateľské myslenie, ale aj na mzdovo-personálnu 
problematiku a aktuálne zmeny vo výpočte mzdy. Patria sem napr.: školenia Účtovník 
profesionál, Aplikovaná ekonómia, Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky, 
Mzdové účtovníctvo. 

3. Ostatné školenia – patria sem Asertívne zvládanie náročných situácií v práci učiteľa, 
Spracovanie plastov, Skúšanie plastov, Zváranie plastov, Multimediálne knihy. 
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Účasť na školeniach nadväzuje na projektové aktivity. Absolvovanie školení prispeje 
k zvýšeniu kvality a interaktivity vo vyučovaní. Znalosti zo školení sa odzrkadlia aj 
v novovytvorených učebných materiáloch, kde sa študenti oboznámia s informáciami 
získaných prostredníctvom absolvovaných školení.  

Počas realizácie aktivity budeme využívať odborné vyučovacie metódy pre pedagógov, 
ktorí získané zručnosti využijú na dosiahnutie modernej výučby s využitím výpočtovej 
techniky. Prostredníctvom zrealizovania aktivity prispejeme aj k zvýšenej odbornosti 
poskytovaného vzdelávania školy v regióne. Školenia sa budú viesť tak, aby pedagógom 
priniesli praktické poznatky, ktoré budú môcť neskôr zapracovať do vzdelávacieho 
procesu. Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity bude vyhodnotené na základe hodnotiacich 
dotazníkov.  

 

 

 


